Koning Boudewijnprijs voor Ontwikkeling in Afrika
Organiek reglement
Artikel 1
Er wordt een Prijs ingesteld, genaamd ‘Koning Boudewijnprijs voor Ontwikkeling in Afrika’, hierna
te noemen 'de Prijs'. De Prijs is bedoeld als beloning voor personen of organisaties die een
belangrijke bijdrage hebben geleverd tot ontwikkeling in Afrika. Bijzondere aandacht gaat naar
vernieuwende initiatieven die de kwaliteit van het leven van de bevolking hebben bevorderd en die
aan lokale gemeenschappen de mogelijkheid bieden om hun ontwikkeling in eigen handen te nemen.
De Prijs is de opvolger van de ‘Internationale Koning Boudewijnprijs voor Ontwikkelingswerk’, die
in 1980 door de Koning Boudewijnstichting in het leven werd geroepen.
Artikel 2
De Prijs wordt toegekend door de Raad van bestuur van de Koning Boudewijnstichting, hierna te
noemen 'de Raad'. Over de wijze van toekenning van de Prijs oordeelt de Raad. De besluiten
worden genomen overeenkomstig artikel 9 van de statuten van de Stichting.
Artikel 3
In het kader van de in artikel 1 geschetste algemene doelstelling, kan de Raad nader bepalen op
welke aspecten hij meer de nadruk legt bij de beoordeling van de aan hem voorgedragen kandidaten.
Die nadruk kan liggen op één of meer van de volgende terreinen, die allemaal te maken hebben met
ontwikkelingswerk: onderwijs, gezondheid, voedselproductie, huisvesting, nieuwe technologieën,
vrouwenrechten, mensenrechten, conflictpreventie, biodiversiteit, goed bestuur,…. Deze lijst is niet
limitatief. De Raad probeert zowel activiteiten op het terrein als conceptuele werkzaamheden te
bekronen.
Artikel 4
In principe wordt de Prijs om de twee jaar toegekend. De Raad kan echter besluiten hem vaker, dan
wel niet toe te kennen. In het laatste geval wordt het bedrag van de niet-toegekende Prijs opnieuw
bij het vermogen van de Stichting gevoegd.
Artikel 5
In principe wordt de Prijs slechts aan één persoon of organisatie toegekend. Bij wijze van
uitzondering kan de Raad de Prijs echter in twee of drie gelijke delen splitsen wanneer verschillende
activiteiten allemaal een bekroning lijken te verdienen. De Raad kan tevens beslissen om aan een of
twee niet-bekroonde kandidaten een speciale vermelding toe te kennen, om de kwaliteit van hun
werk te onderlijnen.
Artikel 6
Als een laureaat de Prijs weigert, blijft het bedrag van de geweigerde Prijs eigendom van de
Stichting.

Artikel 7
De Prijs kan niet postuum worden toegekend. Als de laureaat echter overlijdt tussen het tijdstip van
de toekenning en dat van de uitreiking van de Prijs, wordt het bedrag van de Prijs gedurende tien
jaar vanaf de dag van de toekenning ter beschikking gehouden van de wettelijke erfgenamen. Als die
zich niet binnen de genoemde termijn aanmelden, wordt het bedrag van de niet-uitgereikte Prijs
weer bij het vermogen van de Stichting gevoegd.
Artikel 8
Als een laureaat of diens erfgenamen duidelijk te kennen geven dat ze het bedrag van de Prijs willen
aanvaarden maar door overmacht verhinderd zijn dat te doen, wordt het bedrag van de Prijs
gedurende tien jaar tot hun beschikking gehouden. Na het verstrijken van deze termijn wordt het
bedrag weer bij het vermogen van de Stichting gevoegd, tenzij de laureaat of diens erfgenamen
beslissen het bedrag van de Prijs voor andere doeleinden te bestemmen. De Raad beheert de nog
niet uitgekeerde bedragen zonder tegenover de laureaat of diens erfgenamen enige aansprakelijkheid
te aanvaarden. De opgebrachte rente volgt de bestemming van de hoofdsom.
Artikel 9
Als de Prijs om de twee jaar wordt toegekend, stelt de Raad het bedrag ervan vast en maakt hij dit
bekend op de wijze die hij opportuun acht. De Raad doet een oproep aan kandidaten en vermeldt
daarbij de termijn voor de kandidaatstelling, voor het verdere verloop van de procedure en voor de
bekendmaking van de laureaat. De dossiers van de ontvankelijk verklaarde kandidaten worden
binnen een maand door het Algemeen Secretariaat van de Koning Boudewijnstichting (hierna te
noemen ‘het Secretariaat’) overgemaakt aan de in artikel 13 bedoelde Selectiecommissie. Als de Raad
beslist de Prijs vaker of minder vaak dan om de twee jaar toe te kennen, wordt er een ander
tijdschema opgesteld en bekendgemaakt op de wijze die de Raad opportuun acht. De Prijs wordt in
de vorm van een diploma en een financiële ondersteuning overhandigd aan de laureaat, zijn
vertegenwoordiger, zijn erfgenamen of hun vertegenwoordigers.
Artikel 10
Kandidaten kunnen slechts in overweging worden genomen wanneer ze binnen de door de Raad
voorgeschreven termijn op de voorgeschreven wijze schriftelijk zijn voorgedragen aan het
Secretariaat, wanneer hun voordracht met redenen is omkleed en met bijgevoegde documenten
wordt gestaafd, en wanneer die voordracht wordt ingediend door een persoon of organisatie die
voor dergelijke aanbeveling bevoegd zijn door hun functie, expertise of ervaring op het terrein.
Enkel dossiers die zijn opgesteld in het Nederlands, het Frans of het Engels komen in aanmerking.
De dossiers van de kandidaten op wie de uiteindelijke keuze niet is gevallen, worden niet aan de
afzender teruggestuurd. Het Secretariaat kan de juistheid van de ontvangen inlichtingen controleren
en bijkomende informatie vragen.
Artikel 11
De volgende personen of organisaties zijn bevoegd om kandidaten voor te dragen:
 de bestuursinstanties van de Verenigde Naties en van de Wereldbank, evenals de daaraan
verbonden regionale of gespecialiseerde organisaties;
 de bestuursinstanties van mondiale of regionale organisaties waarvan de activiteiten


















overeenstemmen met de doelstelling van de Prijs;
de leden van het Pan-Afrikaanse Parlement en van de Commissie van de Afrikaanse Unie;
de instanties van de Afrikaanse Unie;
de leden van het Europees Parlement en van de Europese Commissie;
de instanties van de Europese Unie die bevoegd zijn voor de relaties met Afrikaanse landen;
de leden van de Belgische wetgevende vergaderingen en van de Belgische regering;
de ministers van Buitenlandse Zaken of Ontwikkelingssamenwerking van andere landen;
de bestuursinstanties van de Belgische of buitenlandse administraties belast met buitenlandse
zaken of ontwikkelingssamenwerking;
de ambassadeurs van Z.M. de Koning der Belgen; de ambassadeurs die Afrikaanse landen
vertegenwoordigen in België of bij de Europese Unie; de permanente vertegenwoordigers bij
de Verenigde Naties of bij andere mondiale of regionale organisaties waarvan de activiteiten
overeenstemmen met de doelstelling van de Prijs;
de leden van het academisch personeel van universiteiten, voor zover hun expertise
betrekking heeft op het terrein waarop de door hen voorgestelde kandidaat actief is;
de leden van de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen van België en van
de buitenlandse academies waarvan de activiteiten overeenstemmen met het door de Prijs
bestreken terrein;
de niet-gouvernementele organisaties waarvan het actieterrein overeenstemt met het thema
van de Prijs, en hun federaties;
de laureaten van de Koning Boudewijnprijs;
de oud-leden van de Selectiecommissie van de Koning Boudewijnprijs;
de met naam genoemde personen, organisaties of ondernemingen die door de Raad worden
uitgenodigd om voorstellen te doen of wier bevoegdheid om zulks te doen door de Raad
wordt erkend.

De leden van de Raad zijn niet bevoegd om kandidaten voor te dragen. De Selectiecommissie
waarvan sprake in artikel 13 heeft het recht in de loop van de selectieprocedure nieuwe kandidaturen
in te dienen. De Raad wordt hiervan op de hoogte gebracht. De Raad beslist als enige instantie of de
kandidaten in aanmerking komen voor de Prijs.
Het Secretariaat kan een beroep doen op externe personen die geen lid zijn van de
Selectiecommissie om tot vijf potentiële kandidaten voor te stellen op basis van een korte
argumentatie. Het Secretariaat contacteert vervolgens deze potentiële kandidaten om hen ertoe aan
te zetten hun kandidatuur te laten voordragen via de procedure vastgelegd in artikel 10. Die externe
personen zijn bovendien gemachtigd om zelf kandidaturen voor te dragen.
Artikel 12
Kandidaturen van personen of groepen die de Prijs voor zichzelf vragen, komen niet in aanmerking.
Hetzelfde geldt voor de kandidatuur van een organisatie die door een van haar verantwoordelijken
wordt ingediend. Een laureaat kan niet een tweede maal als kandidaat worden voorgedragen. Een
kandidatuur die niet werd bekroond, kan echter wel opnieuw worden ingediend voor een volgende
Prijs. Personen of organisaties waartussen geen enkel structureel verband bestaat, mogen niet als één
kandidatuur worden ingediend.

Artikel 13
De Raad benoemt de voorzitter en de leden van de Selectiecommissie die aan de Raad verslag
uitbrengt en voorstellen doet voor de toekenning van de Prijs. De commissie bestaat uit tenminste
tien leden. Personen waarvan de kandidatuur voor de Prijs wordt ingediend, kunnen geen deel
uitmaken van de Selectiecommissie die over deze voordrachten advies moet uitbrengen, tenzij ze
uitdrukkelijk hun kandidatuur intrekken. De Selectiecommissie kan een werkreglement opstellen.
Met alle middelen die haar geschikt lijken, kan ze informatie inwinnen over de waarde van de
voorgedragen kandidaten. De leden van de Selectiecommissie kunnen een vergoeding ontvangen:
het bedrag hiervan wordt bepaald door de Raad. De Selectiecommissie kan onder haar leden een of
meer rapporteurs aanwijzen. De rapporteurs kunnen ondermeer belast worden met een
terreinbezoek aan de kandidaten die weerhouden werden voor de laatste fase van de
selectieprocedure. De vergoeding van de rapporteurs kan verschillen van die van de overige leden
van de Selectiecommissie. Het secretariaat van de Selectiecommissie wordt toevertrouwd aan het
Algemeen Secretariaat van de Koning Boudewijnstichting.
Artikel 14
Kandidaten die het voorwerp uitmaken van een terreinbezoek, zoals voorzien in artikel 13, zullen de
leden van de Selectiecommissie volledig en transparant informeren over hun structuur en
activiteiten. Zij verbinden zich er ook toe de Stichting onmiddellijk op de hoogte te brengen van
elke belangrijke verandering die zich zou voordoen in de periode tussen het terreinbezoek en de
uitreiking van de Prijs.
Artikel 15
De Raad beslist soeverein over de toekenning van de Prijs, op basis van het rapport van de
Selectiecommissie. De besluiten worden genomen overeenkomstig artikel 9 van de statuten van de
Koning Boudewijnstichting. De stemming is geheim. De besluiten van de Raad worden niet
gemotiveerd en zijn niet vatbaar voor beroep.
Artikel 16
De Raad behoudt zich het recht voor om in uitzonderlijke omstandigheden een toegekende Prijs in
te trekken tussen het tijdstip van de toekenning en dat van de uitreiking van de Prijs aan een
laureaat. Een dergelijke intrekking van de Prijs is ondermeer mogelijk in het geval zich tijdens die
periode een belangrijke verandering zou voordoen in de structuur of activiteiten van de laureaat,
indien het gedrag van de laureaat de reputatie van de Prijs in het gedrang zou brengen, of indien zou
blijken dat de essentiële motivatie van de Selectiecommissie voor de toekenning van de Prijs niet
meer met de feiten overeenstemt.
Artikel 17
Over de voorgedragen kandidaten mag niets worden onthuld of openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt
voor de notulen van de vergaderingen van de Selectiecommissie en de Raad. In de notulen van deze
beide instanties wordt geen melding gemaakt van de door de verschillende leden geuite meningen.
Met het oog op historisch onderzoek en na afzonderlijk beraad over elk specifiek geval kan de Raad
beslissen om toegang te verlenen tot het archief.

Artikel 18
De laureaten verbinden zich ertoe op verzoek van de Stichting twee openbare voordrachten te
houden in de loop van de week van de uitreiking van de Prijs.

